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Salutoj ei Osaka — Harald Schicke
vizitis fa gemelurbon de Hamburg

Osaka (hs). Kiel interkonsentite en la jarcefkunveno de HE5, Harald Schicke
en Marto plektis kontakfojn kun Osaka Esperanto-Societo (OES).
S-ino Tahira Masaico (antaü neionge gasto en Hamburg) perfekte preparis cion. Si informis
pri Osaka-Hamburga Amikeca Asocio kai rradukis la informojn. Masako akompanis Harald
al la urbodomo de Osaka, kie iÜ prezenfis Esperanton al la urba oficisto pri gemelaj aferoj.
Iii emfazis ke OES kaj HES estonte inlencas kunlabori en gemelaj aktivadoj. Iii ricevis
diversajn prospektojn pri Osaka kaj ties gemelaj urboj (nun en la HESklubeio),

Bv. legi pri Osaka sur p. 4
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Esperanto Hamburg
Eldonanto;

Hamburga EsperantoSociefo r. a.
IClaus-Groth-Sfraße 95

D-20535 Hamburg
C (040) 2 50 30 65 (=Fak5o)
Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20)
Kto. 17^22-207
Cefredaktoro: Benno Ktebr

Oelkersaliee 31, D-22769 Hamburg,
i' (040) 43 51 97
Grofika koncepfo; Gerd Tiggea
Arango kaj preduktado: Benno Klehr

RedaktofTno de n-ro 4/1995:

8-7-95

Sentenco
Membroj,

kiuj ne kontribuas,
ne atendu ampleksan

informiloni

Wir machen

Faxen
Nein — wir haben ein Faxgerät I
Seit kurzer Zeit ist das Esperanto-Haus
Hamburg auch fernschriftlich zu errei
chen: Nachdem wir bereits seit ein paar
Monaten einen Anrufbeontworter ange-
schbssen hatten, hat uns jetzt die Ham
burger Esperanto-Jugend ein Faxgerät
zur Verfügung gesteilt.
Trotzdem bleibt die alte Nummer:

040-250 30 65—egal, ob Telefon
oder Fax; — egal, ob jung, ob alt.

Esperanto en
Hamburg fakse

atingebia:
0 40-250 30 65

Somero

en la kiubejo
La Esperanto-Domo disponos
pri bela gardeno kaj granda
teraso kun suna posttagmezo.
Sed la planko de la teraso ne
taugis per surmeti segojn, car
la bitumo difektigls. Ci-jare ni
povos uzi la terason, car nun
Ig bitumo estas kovrita de ver-
da tapiso, kiu similas herb-
ejon. Muitan piezuron dum ciel-
irtago deziras Benno Klehr.



El Nia Klubo

HatrAurga
Semipario
de i \HES
kaj&tGEJ

N

! 29.9,-] Aö\
1995 i

Nova Seminorio

en Hamburg
HES startas novan serion de seminarioi

kuniabore kun Germana Esperanto-Junularo. La
unua komuna seminario okazos de la

29. 9. gis 1.10.95
en la Hamburga Esperanto-Domo.

Temo;

Per trafa varbado al sukcesa kurso

Pasoj de organizado de vidinda ekspozicio kaj
inteligenta informado gis interesa kurso.
Kion diri pri Esperanto - kaj kion prefere

ne: Prezentado de la Proponaro de Marcus Sikosek,
kaj kiel prezenti la lingvon Esperanto: Schnupperkurs de
Jürgen Wulff, kun spertoj el la pasintaj kvln jaroj.
Tempo:
de Vendredo posttagmeze gis Dimanco posttagmeze

Kotizo: DM 50,-
(inkluzive cefaj mangoj — per kafo oni pagu DM-,50 ktp.j

Aligu gis la 15g de Auguste ce:
Hamburga Esperonto-Societo

Klaus-Groth-Straße 95 • 20535 Hamburg
Tel./Fox: 0 40-2503065

Junuloj {< 26j.) aligu ce Germana Esperanto-Junularo
Chausseestr. 8 • 101 15 Berlin • Tel./Fax: 2 83 43 20

GEJ pagas vojagsubvenciojn!



El Gemela Urbo

Osaka

urbo de 808 pontoj
La Japana gemeiurbo de Hamburg
ne havas Horn da ponfoj Idei Ham
burg (2123) - sed ankaü tre mulkijn.
Alikaze ia urbo Osaka estas duobie

granda: 2,7 Milionoj!
La urbo sifuos ce Ia rivero Jodo, kiu fluas en
la Osaka-golfon. Post Tokio gl estas ia plej
grava okcident-Jopana centro por Industrio,
komerco kaj administrado. Pluraj brancoj de
Ig rivero Jodo kaj kanaloj fluas tra Ia urbo.
Tiu favora situo ebiigis evoluon de komerco.
En Ia 7a kaj 8a jarcentoj Osaka estis Ia
sidejo de imperiestro kaj havis bonajn rila-
tojn ai Koreio. Sed nur en Ia 16a je. Osaka
farlgls komerco ceniro kaj vera havenurbo.
La ricaj komercistoj de Osaka farigis me-
cenatoj de multaj famaj artistoj.
Tra la urbo gvidas pluraj metro-iinioj kaj
muitai, parte privotaj, trafiklinioj. En la dCoj
jaroj esris konstruita granda subtera komer
co cenfro, la haveno estis pligrandigita.
En la kvartalo Minami Irovigas la tradicia
Osaka kun vendejoj, restoracioj kaj teatroj.
La moderna centro de la granda ekonomio
estas en la kvartalo Umeda.
La Kastele de Osaka estis konstruita en
1586. tiam la plej granda en la lando.
Hodiaü nur plu ekzistas la malnova, 14 me-
trojn olta bazo. La 42 metrojn alta kastelo
estis reKonstruita en 1931 — ei .stoibetono,
En la kastelo trovigas historia muzeo. Teraso
en la supra etago prezentos rondrigardon al
la urbo kaj la cirkaüa[o.
La plej granda budhisma templo de Osaka
estas la Sitennoji-templo el la öa jarcen-
to. Pro plurfojaj oruligoj hodiaü plejparte nur
ekzistas rekonslruaj'oj de post la dua mond-
milito. La trezorejo enhavas multajn budhis-
rnajn valorajojn el la 12a kaj 13a jarcentoj.
Ce Ig okcidenta enirejo storas stona torijo
(pordego) el la jaro 1 294, la plej malnova
en Japanio.



Nia Programo 3/95
Klubejo malfermita faüde elcde 18:30.
Mangoj: 19:00- 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabate sn semajnoj kun para
numero: 14:00. GIS: unufoje monale; infor-
moj: Tel. (0 40) 58 71 82 aü 7 38 45 08.
Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

JUNIO
1  Frank Merla:

Interanima Lingvo

8 Raportoj pri
ia icongreso
en Parizo

15 Kunveno kun

gastoj de
"Kirchentag"

22 Werner Bormann:

Du provoj sukce-
sigi Esperonton
per sciencistaj
grupoj

29 Pia Haasis:

Trad uko=perfide?!

Klubhaus donnerstags ab 18:30 geöffnef.
Essen: 19:00- 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalen
derwochen: 14:00. GIS: einmal im Monat;
Auskunft: Tel. |0 40) 58 71 82 oder
7 38 45 08. Paroliga Rondo: Di. 18:30.

JULIO

13

^ sen speciala

20 programo —

gaste} aam

27 bonvenaj!

Dum Ia somera

feria tempo Ia
klubejo estos
molfermita Jaude

ek de 13 h

T 1 T



El Nia Klubo

Seminarioj en Marto kaj Aprilo
Hamburg {ehh}. Fina de la monatoj Ig semajnfinoj an la Hamburga Esperan-
to-Domo estas tute oicupitaj de seminarioj por icursgvidantoj, En Marto 1995
d-rino Vesna Stanicic-Burchards preiegis pri metodiko kaj didoktiko, en
Aprilo Benno Klehr pritraktis gramatikon,. fonetikon kaj Garmanismojn.
Vesna montris diversajn manierojn, kiel oni
povcs gvidi kurson, kaj prezentis ebiecojn,
kiel per diversaj rimedoj (sonbendo, tabuloj,
fotokopioj, retro-projekciilo] eblas kapti la
atenton de la lernantoj. Si donis muliajn
konsilojn, kiel piani la strukturon de leciono.
La partoprenantoj ricevis abundan materia-
lon por mem prilabori kaj por uzi en propraj
kursoj.

Weiterbildung
Hamburg

Homburg (ehh). La ekspozicio pri
klerigado en Hamburg, 21.-23»4.95
denove estis granda sukcaso.
La stando ci-jore ne estis en la kutima loko
inter la du haloj, ce la trairejo, kie pasas ciuj.
Tarnen gi estis bone vizitata kaj la loko
montrigis ne tiom laüta kiel la antaüa. La
dekoracio montris cilafojn de Umberto Eco
kaj liston de Nobel-premiitoj ei inter la
Esperantistoj. Apud granda mondmapo la
vizitantoj povis legi pri multaj oliaj lingvoj,
kiuj ekzistas sur !a mondo, kaj oni ne konas
iiin, kvankam multaj milionoj porolas iiin.
Alia novajo en la ci-jara ekspozicio estis du
preiegoj en tiel nomata forumo de la ekspo-"
zicio. Irmgard Karst prezentis enrigardojn
en la tute speciaian lingvon Esperan
to, kaj Werner Bormann preiegis pri fremd-
lingvoj an la moderna Eüropo.
Post la ekspozicio okazis du informkursoj en
la Esperanto-Domo; La 25an de Aprilo Bodo
Schneiderenkondukis al kulturo kaj funk-
cio de Esperanto, la 6an de Majo Jürgen
Wulff invitis al sia fama Schnupperkurs.
La 9an de Majo komencigis nova kurso per
komencantoj, kiun gvidas Bodo Schneider.

Benno atentigis la partoprenantojn pri kelkaj
elementoj de la gramatiko de Esperanto, kiuj
ne estas tute senproblemaj por Germanlin-
gvanoj; same pri la fonetiko kaj unuopaj
esprimoj, kiujn oni povus intermiksi.
La partoprenantoj fine estis Ire konfentaj pri
ciuj seminarioj, kaj konstatis, ke onkoroü
ekzistas multaj femoj, pri kiuj iii satus lerni en
aliaj seminarioj. Benno Klehr

Tekstprilaborado
Homburg (ahh). Dum klubvespero la
20an de Aprilo, Jörgen Wulff pre-
zeiStis diversajn programojn por pri
labori tekstojn por komputoro.
Jürgen ankoü prezentis la novan programon
Capelilo, kiu antaö nelonge estis lancita.
Gi estas la unua tekstprilabora programo,
kiu funkcias tute en Esperanto. Gi disponos
pri multaj diversaj skriboj por skribi tekstojn
en diversaj lingvoj. Ec ekzistas progrompar-
to kiu ebligas kontrolon de ortografio helpe
de vortaro kun miloj da vortoj en Esperanto.



El Nia Klubo

Seminario en Augusto:
Kiel marmorumi paperon

Pia Haasts montras al interesitoj, kiel ablas prilabori
paperon per atlnqi diversajn kolorain aspektoin.
Dato: 18.-20.8 95.

- Vendrede 1 8-20 h, Sobate 14-20 h, Dimance 10-16 h.
Loko: Esperanto-Domo Hamburg
Maksimume 5 partoprenantojl
Aligu ce HES.
kotizo: DMi 60,- (inkluzive 40,- por materialo)
Bonvolu aiigi baldau!

Organizanto sercata por
Du und Deine Welt

Hamburg (ehh). De la 25a de Augusto gis la 3a de
Septembro ̂95 denove okazos la ekspozicio Du und Deine
Welt en Hamburg. Gi okazas ciujare kaj estas la plej
granda ekspozicio por konsumantoj en Germanio. Parto-
prenos ankau la Landa Ligo Hamburg de GEA.
La gisnuno organizanto de la Esperanto-stando en la ekspozicio, Bodo
Schneider, sercas posteulon, kiu transprenos la preparadon de mate
rialo por ekipi la standon kaj prizorgi inform-materialon.
Ni nepre volas daürigi nian partoprenadon en tiu grava
ekspozicio, kiun vizitas 250.000 homoj! Se ni nur unu fojon ne piu
partoprenus, ni perdus la unike favorajn kondicojn, kiujn ni guas:
Ni nur devas pagi tre malaltan kotizoni
La organizanto ne devas ciam stari ce la stando, sed Ii au si zorgu pri
tio ke la ekspozicio kaj la prezentodo funkciu. Bodo Schneider e5\as
preta, enkonduki la "novulon" en tiun laboron. La organizanto ne
devas esti Hamburgano — kaj povas esti junulo au pensiulo.



I Gera^ana Esperanto-Asocio 8
Germana Espcranto-Biblioteko

Adolf Burkhardt, prizorganto de la Germana Esperanto-Bib-
lioteko, petas lielpon de niaj membroj. Mankas niimeroj el
diversaj jaroj de la Hamburga Informilo. Ankaü en la HES-
biblioteko mankas kelkaj infoimiloj. Ni petas niajn membrojn,
kiuj ankoraü posedas malnovajn informiloja de antaü 1984,
porti ilin al la klubejo.
Ni havas listen pri tio, kio mankas eii Aalen.

Kun anticipa danke Benno Klehr

Fervojistoj kaj GIS
invitas al Bergedorf

La GEFA-grupo Hamburg kaj Gesellschaft für Internationa
le Sprache invitas af la kutima somera ekskurso, Sabaton,

10. 6. 1995 ek de la 10.30 h
Loko; Sstacio Bergedorf, elirejo "Bergedorf
Ne ekzisias sufice da parkejoj apud ia stacidomo, parkdomo fermigas je la 14.00 hl Libero
parkejo trovigas en sfrafo "Binnenfeldredder" n-ro 88, ce la Komerca Centro - vid-al-vide
de Strato "Stormarnhöhe". Da tie estas 2,5 km cl la stacio; veturas busoj.

Programo; — Gvidado tra Bergedorf kun klarigoj
— Komuna tagmango
— Promenodo lau Rivero Bille
— Kafo kaj kuko

en Komerca Centro Binnenfeldredder

(kie trovigas la parkejo}
— Fino 16.00 h

Poste ciuj Esperantistoj estas bonvenaj por babili en la hejmo
de ges-roj Bormann en Schärstraße 26.


